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INNOVATSIOONIKLASTRI TOETUSE INNOVATSIOONITEGEVUSE LÕPPARUANNE 
 

1. Elluviidud innovatsioonitegevuse kirjeldus1 
Täppistaimekaitse meetodite efektiivsuse hindamine ristõielistele kultuuridele.  
Periood: 07.03.2017 – 06.01.2022 
Partner: Eesti Maaülikool  
Inimesed: juhtiv teadlane Reet Karise, kaasatud teadlased Anne Must, Angela Ploomi, Marika Mänd  
 
Projektiga „Täppistaimekaitse meetodite efektiivsuse hindamine ristõielistele kultuuridele“ selgitati, 
kas hiilamardikaid saaks tõrjuda bioloogilise preparaadiga, mille toimeaineks on Beauveria bassiana. B. 
bassiana on entomopatogeen, mis on mitmetes uurimistöödes osutunud edukaks hiilamardikate tõrjel 
ning mida saab tavapärase pritsimise asemel õitele viia meemesilaste abil. Projekti käigus uuriti 
hiilamardikate valmikute ja vastsete ning õisi külastavate kui ka preparaati kandvate meemesilaste 
nakatumist patogeeniga ning preparaadi mesilaste kaasabil õitele kandmise efektiivsust. Lisaks 
nimetatud preparaadile kasutati ühel aastal Met52 (Metarrhizium anisopliae), mille toimeaine on 
samuti entomopatogeen. 
Projekti käigus viidi läbi nii labor- kui põldkatseid. Põldkatsed toimusid kas lapikatsetena EMÜ 
katsejaamas Rõhul või taimekasvatajate põldudel (kokkuleppel omanikuga) kasutades sobivalt 
paiknevate mesilate mesilasperesid (kokkuleppel mesinikega). 
 
Nakatamiskatsed laboris ja põllul, eesmärgid 
1) Selgitada 
a) kas ja mil määral suvirapsi taimikul olevad hiilamardikad nakatuvad BotaniGard 22 WP sisalduva 
Beauveria bassiana eostega;  
b) kas kõrge kontsentratsiooniga pritsitud õitel toitudes on nakatumise tõenäosus suurem võrreldes 
pritsitud põllult korjatud mardikatega;  
c) kas preparaadi infolehel oleva doosi tõstmisega suureneb hiilamardikate nakatumine?;  
 

a) Metoodika: 2017. aastal suvirapsi õitsemise ajal pritsiti katselappe preparaadiga, hinnati õite 
hulka katselapil, laboris hinnati pritsitud lappidelt korjatud hiilamardikate suremust 
pritsimisjärgse 10 päeva jooksul. Katse viidi läbi EMÜ Rõhu katsejaamas ja EMÜ 
entomoloogialaboris. 
Tulemus: Põllult korjatud ja laboris puhta materjaliga (rapsiõisikud, mis korjati põldudelt, mis 
asuvad katsepõllust minimaalselt 10 km kaugusel) toidetud mardikatel ilmnes kontrolliga 
võrreldes oluline suremus 4-6 päeval peale pritsimist. Samas jäi suremuse tase mardikate 
edukaks tõrjeks liialt madalaks, vaid 10% ringi. 
 

b) Metoodika: 2017. aastal puhtast keskkonnast (katsepõllust üle 10 km kaugusel asuvatelt 
aladelt) korjati hiilamardikaid, keda hoiti Beauveria bassiana kasvuks ja arenguks sobivates 
tingimustes ning kelle ainsaks võimalikuks toiduallikaks oli kõrge kontsentratsiooniga 
preparaadiga pritsitud värskelt korjatud rapsi õisikud. 
Tulemus: Kuni 10% suremus kolmandal-neljandal päeval peale kokkupuute tekkimist (joonis 
1). Selline suremuse tase ei ole siiski rahuldav ning kahjustaja vastu taimekasvataja tõhusat abi 
ei saa.  
 



 
Joonis 1. Hiilamardikate valmikute suremus BotaniGard 22 WP kokku puutunud ja kontroll 
grupis mardikatel. Tärniga on näidatud statistiliselt olulised erinevused kontrolli ja 
katsevariandi vahel. 
 

c) Metoodika: laborikatse, mille käigus pritsiti filterpaberit BotaniGard 22 WP erinevate 
doosidega (Kontroll, 1-kordne, 2-kordne, 5-kordne, 10-kordne doos). Filterpaberile viidi nii 
puhtast keskkonnast korjatud hiilamardikad kui ka puhtad rapsi õisikud. Jälgiti hiilamardikate 
suremust kahe nädala jooksul. 
Tulemus: Erinevate preparaadi kontsentratsioonidega töödeldud niiskel filterpaberil elavate 
mardikate suremus 15. päevaks peale katse algust erines oluliselt. Kontsentratsiooni tõustes 
oli mardikate suremus oluliselt kõrgem, kusjuures ühe-ja kahekordne doos omavahel oluliselt 
ei erinenud.  
 

2) Selgitada, kas BotaniGard 22 WP erinevate doosidega pritsimine suvirapsi õiepungade ja õite 
arenemise ajal mõjutab hilisemalt kujunevat saaki? 

Metoodika: lapikatse põllul, mille käigus pritsiti BotaniGard 22 WP erinevate doosidega 
(Kontroll, 1-kordne, 2-kordne, 5-kordne, 10-kordne doos). Suvirapsi taimikut õiepungade ja 
õite kujunemise ajal (BBCH kasvufaas 51-59) igal neljandal päeval. Lisaks veega pritsitud 
katselappidele olid ka Proteus OD töödeldud katselapid. Katselappidelt (1*10m, N=5) koguti 
küpsenud saak.  
Tulemus: Erinevate töötlusviiside vahel puudus statistiliselt oluline erinevus. Kõige suurem 
saak koguti töötlemata katselappidelt, Proteus OD pritsitud lappidel jäi saak 18% võrra 
väiksemaks, erinevate BotaniGard 22 WP doosidega pritsitud lappidel oli saak 26-32% võrra 
väiksem.  
 

3) Selgitada  
a) kas ja mil määral preparaadiga BotaniGard 22 WP kokku puutuvad meemesilased Apis mellifera ja 
karukimalased Bombus terrestris nakatuvad B. bassiana eostega;  
b) pritsitud õisi külastavad mesilased nakatuvad sisalduva B. bassiana eostega 
 

a) Metoodika: laboris kasvatatud kimalasi ja meemesilaste tarust võetud meemesilasi hoiti 
selleks spetsiaalselt kohandatud minitarudes, mille põhjal oli preparaadiga BotaniGard 22 WP 
(1-kordne doos) pritsitud filterpaber tagamaks kokkupuute B. bassiana eostega. Meemesilaste 
ja kimalaste eluiga jälgiti 8 päeva jooksul. 



Tulemused: Kummagi mesilaseliigi puhul ei tuvastatud suurenenud suremust. 
 

b) Metoodika: 2017 aastal pritsitud katselappidelt rapsi õitelt korjati meemesilasi, paigutati 
minitarudesse (5 meemesilast igasse minitarusse, 6 kordust). Kontrollika koguti meemesilasi 
töötlemata katselappidelt. Meemesilaste suremust hinnati alates 4 päevast pärast põllu 
pritsimist. 
Tulemused: töödeldud ja töötlemata katselappidelt kogutud meemesilaste suremus ei 
erinenud vaatlusperioodi jooksul. Mesilaste keha pind on kaetud karvadega, aga nakatumiseks 
peab preparaat puutuma kokku otse kutiikulaga. Mesilastel on komme karvadele sattuvat 
tolmu kammida ning seeläbi vabastavad nad ennast pulbrist. Kimalaste pesas ega ka mesitarus 
ei ole B. bassiana kasvuks sobilikke keskkonnatingimusi.  
 

4) Selgitada 
a) kas hiilamardikate vastsed nakatuvad B. bassiana eostega ning kas õitele kantud preparaat vähendab 
mulda nukkuma suunduvate hiilamardikavastsete hulka; 

a) Metoodika: 2019 aastal rajati suvirapsi põllule peene võrguga isoleeritud katselapid/tunnelid 
(Joonis 2), kuhu viidi kimalaspesad. Kimalaste (Bombus terrestris L.) pesad olid varustatud 
biopreparaadi levitamiseks vajalike dispenseritega, kuhu paigutati kas BotaniGard 22 WP või 
Met52  pulbrit või mõlema segu. Pulbrit lisati iga kolme päeva tagant ning õitest laskuvaid 
hiilamardika vastseid koguti samadel päevadel. Hiilamardika vastsed viidi laborisse, loputati 
desinfitseeriva ainega, et eemaldada nende keha pinnal olla võivad muud patogeenid, ning 
paigutati ühekaupa petri tassidesse valatud söötmele. Nakkuse korral kasvasid  vastsest välja 
kummalegi seeneliigile iseloomulikud mütseelid. Nukkuma suunduvate vastsete arvu 
hindamiseks asetati taimiku vahele 10 cm kõrgused 35x 15 cm suurused vesivannid, kuhu õitest 
laskuvad vastsed langesid. Vesivannidest kallati vesi läbi filterriide ning loendati filtrile jäänud 
vastsed. 

 
Joonis 2. Vasakpoolsel pildil on peene tüll-riidega kaetud tunnel-katselapid, milles kimalased 
Bombus terrestris L. kandsid õitele preparaate.  
Tulemused: Kimalaste abil õnnestus piisavalt preparaate õitele kanda, nii õitel olevad valmikud 
kui ka vastsed nakatusid preparaatidega (joonis 3). Mõlemad entomopatogeenid nakatasid 
vastseid ja nukkuma suunduvate vastsete hulk vähenes märgatavalt (Joonis 4). Teine preparaat 
lisati katsesse eesmärgiga leida muutlike ilmastikuolude korral rohkem sobilikke tingimusi. 
Mõlemad preparaadid osutusid tõhusaks.  



 
Joonis 3. Vasakpoolsel pildil on sega nakkusega hiilamardika valmik, parempoolsel pildil on 
vesivannist püütud segatöötluse grupist pärit vastsetest välja kasvatatud Beauveria bassiana 
(valge) ja Metarrhizium anisopliae (roheline) seeneniidistikud. 

 
Joonis 4. hiilamardikate vastsete arvu vähenemine tunnel-katselappidel, kuhu kimalased viisid 
kas BotaniGard 22 WP, Met52EC või nende segu.  
 

Preparaadi levitamise katsed avamaal (Load eranditeks: PMA otsus 8.mai 2020 nr 12-7/108 ja PTA otsus 
nr 17. mai 2021 nr 1.2-11.9/258) 

1) Metoodika: 2019 aastal viidi läbi eeluuring meemesilaste arvukusest õitsval talirapsipõllul, kui 
mesila paikneb otse põllu kõrval. Leidsime, kuni 200 m kaugusel on keskmiselt 2-3 mesilast igal 
ruutmeetril (joonis 5). 2020 aastal õitsva talirapsi põllu lähedal oleva mesila kolme mesitaru 
lennuavale paigutati spetsiaalselt välja töötatud dispenserid, millesse pandi iga kahe päeva 
järel 30 g BotaniGard 22 WP. Tarust väljudes puutuvad mesilased pulbriga kokku ning 
korjetaimedele suundudes viivad pulbri korjetaimede õitele. Metoodika on varem välja 
töötatud ning on osutunud efektiivseks (Butt et al., 1998; Carrec et al., 2006). Pulbri õitele 
kandmise edukuse hindamiseks korjati põllult erinevatelt kaugustelt (10, 50, 100, 200, 300, 
400, 500 m kaugusel põllu servast) kolmel korral õitsemisperioodi jooksul õisi ning võrdluseks 
kasutati samadest kohtadest aga eelnevalt tiheda, kuid õhku läbi laskva (katteloor) kotiga 
eraldatud õisi. Mesila kaugus põllust oli 500 m. 
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F(3;8) = 3,27; p = 0,07



 
Joonis 5. Meemesilaste arvu õitsval talirapsipõllul erinevatel kaugustel mesilast 
 
2021. aastal korrati sama katset 5 erinevas asupaigas, kus mesila kaugus põllust varieerus 5-
300 meetrini. Õisi korjati põldudelt üks päev enne pulbri lisamist dispenseritesse (kontroll) ja 
iga kolme päeva järel rapsi õitsemise kestel. Õite kogumise käigus veenduti ka, et meemesilasi 
oleks põldudel olnud. Õieproovid koguti talirapsi põldudelt kolmel korral 0, 50, 100, 150 m 
kauguselt põllu servast.  
Mõlemal aastal korjati igalt kauguselt koguti 10 rapsi õit, kahes korduses minigrip kottidesse. 
Kõik proovid säilitati pärast kogumist lühiajaliselt + 4 oC juures ning hiljem laboris -20 oC juures. 
Kummalgi aastal kogutud õitelt määrati B. bassiana eoste olemasolu molekulaarse meetodiga. 
Õieproovidest DNA eraldamiseks rapsiõied esmalt uhmerdati. Seejärel kaaluti 100 mg segu 2 
ml Eppendorfi tuubi. Peenestatud õieproovidest eraldati DNA kasutades DNeasy® Plant Mini 
Kit (QIAGEN N.V., Hilden, Saksamaazazz<) vastavalt tootja protokollile. Seene puhaskultuurist 
eraldati DNA kasutades  ammooniumsulfaat lüüsi meetodit (Neumann et  al. 1992).  Proovide 
DNA kontsentratsioon mõõdeti NanoDrop 2000 spektrofotomeetriga (Thermo Fisher Scientific 
Inc., Massachusetts, USA). Eraldatud DNA proovid säilitati -20 °C juures kuni edasiste 
analüüsideni.  
PCR: Proovidest eraldatud DNA amplifitseeriti polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) meetodil.  B. 
bassiana GHA määramine viidi läbi liigispetsiiifiliste PCR praimeritega  GHTqF1  (5’-
TTTTCATCGAAAGGTTGTTTCTCG-3’) ja GHTqR1  (5’-CTGTGCTGGGTACTGACGTG-3) (Castrillo  et 
al. 2008). Praimerite sobivus oli eelnevalt testitud seene puhaskultuuri proovide peal. 
Reaktsiooni segu lõppmahuga 25 μl sisaldas 5 μl 5x HOT FIREPol Blend Master Mixi (Solis 
Biodyne, Tartu, Eesti), 0,5 μl Fw ja Rw praimerit (10 mM), 1 μl DNA-d ja 18 μl PCR-i kvaliteediga 
vett. Kontrolliks lisati ka negatiivne ja positiivne kontroll.  Reaktsiooni esmane denatureerimine 
viidi läbi temperatuuril 94 °C 4 minutit. Järgnes 30 korduvat tsüklit, mis koosnesid 
denatureerimisest temperatuuril 94 °C 1 minut, praimerite seondumisest temperatuuril 55 °C 
1 minutit ja elongatsioonist temperatuuril 72 °C 1 minutit. Kõiki PCR-i produkte kontrolliti 1% 
agaroosgeelil ning visualiseeriti Uvidoc HD6 UV-transilluminaatoris (Uvitec Ltd, Cambridge, 
Inglismaa). Markerina kasutati Solis Biodyne 100 bp DNA Ladderit (Solis Biodyne, Tartu, Eesti).  
 
Tulemused: Kummalgi aastal ei õnnestunud õitest B. bassiana eoseid leida. Metoodika 
töökindlus sai testitud kontrollproovidest, kuhu laboris lisati suurem hulk preparaati, ning 
nendest kontrollproovidest B. bassiana DNA ka tuvastati.  
 
Kasutatud kirjandus: 
Butt, T.M., Jackson, C., Magan, N. (eds) 2001. Fungi As Biocontrol Agents: Progress Problems and 
Potential. CABI 
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Norman L. Carreck, Tariq M. Butt, Suzanne J. Clark, Ludmilla Ibrahim,Elizabeth A. Isger, Judith K. Pell & 
Ingrid H. Williams (2007): Honey bees can disseminate amicrobial control agent to more than one 
inflorescence pest of oilseed rape, Biocontrol Science andTechnology, 17:2, 179-191. 
Castrillo, L.A., Griggs, M.H., Vandenberg, J.D. 2008. Quantitative detection of Beauveria bassiana GHA 
(Ascomycota: Hypocreales), a potential microbial control agent of the emerald ash borer, by use of real-
time PCR. Biol. Control, 45: 163–169 
Neumann, B., Pospiech, A., Schairrer, H.U. 1992. Rapid isolation of genomic DNA from Gram-negative 
bacteria. Trends Genet, 8: 332–333. 

 
Järeldused 

• Hiilamardikate valmikute nakatumine toimub liiga aeglaselt, et BotaniGard 22 WP efektiivselt 
taimiku kahjustumise vältimiseks kasutada. Doosi suurendamine ei mõjuta nakatumist.  

• Õitele pritsituna ei põhjusta mesilaste ega kimalaste hukkumist. 

• Katselappidel läbi viidud katse tulemusel preparaadi kasutamine saagilisa ei andnud. 

• Vähendamaks hiilamardikate hulka järgmisel aastal, on mõttekas töödelda rapsi õisi 
BotaniGard 22 WP preparaadiga, sest õites ringi liikuvad hiilamardikate vastsed nakatuvad ning 
nende arvukus jääb väiksemaks. 

• Mesilaste abil preparaadi levitamiseks tuleks siiski veel eelnevalt läbi viia suuremahulisi 
katseid, milles varieeritakse preparaati kandvate mesilaste arvu, mesilaste kaugust 
rapsipõllust, põllu suurusi ning preparaadi lisamise sagedust. Ilma sellekohaste katseteta ei saa 
soovitada mesilaste kasutamist biopreparaadi õitele kandmiseks. 
 

2. Hinnang innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamisele2 
Põldkatsed toimusid Tartumaal ja Jõgevamaal, kas lapikatsetena EMÜ katsejaamas Rõhul või 
taimekasvatajate põldudel (kokkuleppel omanikega: Haage Agro OÜ, Männiku Piim OÜ ja teised) 
kasutades sobivalt paiknevate mesilate mesilasperesid (kokkuleppel mesinikega: OÜ Riveruud, Simmu 
mesi OÜ). Talirapsi tootmispõllud valiti sellised, mille kõrval oleks mõne mesiniku mesila. Kui mesila ja 
tootmispõld asusid üksteisest sobival kaugusel (Joonis 6), siis sõlmiti kokkulepped nii taimekasvataja 
kui mesinikuga. Vastavatest mesilatest valiti kolm tugevat mesilasperet, mille külge paigaldati 
taimekaitsevahendi levitamiseks dispenser (Joonis 7).  

 
Joonis 6. Maa-amet kaardipilt, millele on kollase noolega märgitud mesila asukoht ning punaste 
ringidega õieproovide kogumise kohad. 



 
Joonis 7. Mesitaru külge paigaldatud biopreparaadi dispenser ja sellesse biopreparaadi lisamine 
 
Tegevused, mis projekti alguses planeeriti, said täide viidud, kuid tulemused ei vastanud ootustele. Kui 
projekti alguses eeldati, et Beauveria bassiana tüvi GHA on teadustöödes osutunud hiilamardikate 
vastu efektiivseks, siis meie tuvastatud hiilamardikate valmikute hukkumise kiirus ei võimalda neid 
efektiivselt tõrjuda selle lühikese aja jooksul, mil mardikat rapsitaimi kahjustavad. Vastavalt sellele 
kohandati katsetegevus ümber ning uuriti võimalust hävitada õites ringi liikuvaid hiilamardikate 
vastseid. See õnnestus tunnelkatses, kuid avamaale levitamisel ei õnnestunud viia õitele piisavalt 
preparaati. 
 

3. Erinevused kavandatud ja tegelike tulemuste vahel3 
Põhjused, miks preparaat käesolevas katses ei töötanud nii, nagu varasema teaduskirjanduse põhjal 
oletada võis, peituvad arvatavasti meie kliimatingimustes. Preparaati on kasutatud soojemates riikides, 
nt Itaalias ning on mõeldud katmikaladel kasutamiseks ja väiksemate, pehmekehaliste kahjurite 
tõrjumiseks. Võimalikud põhjused on: mesilaste käitumise iseärasused (talirapsiga konkureerivad 
korjetaimed), katseks valitud mesitarude vähesus (tarude arvu valimisel lähtusime EMÜ varasematest 
katsetest biofungitsiidi aedmaasika õitele levitamiseks) või see, et rapsi õied ei tootnud sobilikul ajal 
nektarit, mis mesilasi õitele meelitaksid. Nende probleemide lahendamiseks oleks vaja palju 
mahukamat põldkatsete seeriat, milles varieeritakse põldude suurusega, mesilasperede arvu ja 
preparaadi lisamise sagedusega.  
Põhjused, miks hiilamardikad ei hukkunud loodetud kiirusega, võivad seisneda nende omapäras. 
Hiilamardikad on väga vastupidavad ning jõuavad muneda enne, kui hukkuvad. Võib ka olla nii, et 
preparaadist tingitud muutused sunnivad neid sigimisse panustama isegi rohkem, kui tavaolukorras (nn 
terminaalne investeering).  
Hindamaks, kas preparaati kanti õitele või mitte, määrati õitel olev DNA molekulaarse meetodiga 
(Joonis 8). Meetodi töökindluses oleme veendunud, sest katsetasime seda nö hiigelkogusega – lisasime 
osadele kontrollõitele preparaati otse pakist ning viisime DNA eraldamised ja PCR protsessid läbi 
tavapäraselt. Positiivse kontrolli (spetsiaalselt töödeldud õied) puhul on geelipildil näha kriips, DNA 
olemasolu. Ülejäänud katsetulemustes seda näha ei ole. Kõige vasakpoolne tulp (M) iseloomustab, 
missuguse suurusega molekulid kui kaugele geelis ette nähtud aja jooksul liiguvad. 



 
Joonis 8. Ulvi talirapsipõllult kogutud õieproovide PCR-i tulemused B. bassiana praimeriga. M, marker; 
POS, positiivne kontroll (näidatud noolega); NEG, negatiivne kontroll. 
 

4. Innovatsioonitegevuse tulemuste levitamine ja avalikkuse teavitamine4 
Juhendatud ja kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd 

• Eveli Eliaser, magistrikraad, 2018, (juh) Marika Mänd; Reet Karise, Naeri-hiilamardikate 
(Brassicogethes aenus Fab.) ja tolmeldajate nakatumine entomopatogeense seenega 
Beauveria bassiana kasutades preparaati BotaniGard 22WP rapsil (Brassica napus L.), Eesti 
Maaülikool.  

• Maria Helen Timmi, bakalaureuse kraad, 2018, (juh) Marika Mänd; Reet Karise, 
Entomopatogeense insektitsiidi mõju meemesilastele Apis mellifera L., Eesti Maaülikool 

• Annabel Ansi, bakalaureuse kraad, 2018, (juh) Reet Karise, Marika Mänd; Entomopatogeense 
seene Beauveria bassiana Vuillemin mõju taimekahjustajatele, Eesti Maaülikool 
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¹ Esitatakse innovatsioonitegevuse vältel elluviidud tegevuste detailsed kirjeldused ja metoodika. Kirjeldatakse, 
kuidas on innovatsioonitegevus ellu viidud ning millised on saadud tulemused. Aruandes kirjeldatu peab olema 
piisav, et hindajal oleks võimalik hinnata innovatsioonitegevuses seatud eesmärgi saavutamist. 
 
² Kirjeldatakse, millised on klastri liikmete ja partnerite panused innovatsioonitegevuse vältel (kuidas on klastris 
osalejad täitnud oma ülesandeid ja panustanud innovatsioonitegevuse eesmärgi elluviimisesse). Lisaks tuuakse 
välja, kas tegevuskavas ettenähtud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt või on tegevuskava realiseerimisel 
tekkinud probleeme. Probleemide puhul tuuakse välja, kuidas need on lahendatud ja kas innovatsioonitegevuse 
eesmärk on kokkuvõttes täidetud. 
 
3 Kui klastri püstitatud eesmärgid ei ole realiseerunud, siis kirjeldatakse detailselt, mis põhjustel on tekkinud 

erinevused tegevuskavas kavandatud ja tegelike tulemuste vahel. 

4 Kirjeldatakse, kuidas on innovatsioonitegevuse lõppemisel tulemusi levitatud. 

Innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine on klastrile kohustuslik. Innovatsioonitegevuse lõppemise korral 

tuleb selle tulemustest laiemat avalikkust teavitada esimesel võimalusel. Tulemusi tuleb levitada nii Eestis kui ka 

ELis erinevate võrgustike kaudu. Eestis on selleks Maamajanduse Infokeskus ning ELis EIP AGRI Service Point, 

lisaks on muud tulemuste levitamiste üritused. 

Innovatsioonitegevuse kohta peab olema avaldatud vähemalt järgmine teave: 1) innovatsioonitegevuse nimetus; 

2) klastri andmed; 3) innovatsioonitegevuse elluviijad ja nende kontaktandmed; 4) lühikokkuvõte, sh eesmärk, 

eesmärgi saavutamine või mitte saavutamine, tulemus; 5) innovatsioonitegevuse periood; 6) rahastamisallikas; 

7) innovatsioonitegevuse kogueelarve. 

 


